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sistem infeksiyonlar› 1.8-14.3; ventilatörle iliﬂkili pnömoniler 11.6-26.4; kan dolaﬂ›m› infeksiyonlar› 2.5-10.9 aras›nda de¤iﬂmekteydi. ‹nvaziv alet kullan›m›n›n hastane
infeksiyonu geliﬂimi üzerindeki etkisini tespit edebilmek
için YBÜ’de invaziv alet kullan›m›yla iliﬂkili infeksiyon
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oranlar›n›n hesaplanmas› uygun olacakt›r.
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SUMMARY
ÖZET

Hospital Infection Surveillance in Intensive Care Units of

Yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ)’nde yatan hastalar, servis-

Akdeniz University Hospital: Device Utilization and Device-

te yatan hastalara göre hastane infeksiyonlar› aç›s›ndan

Associated Infection Rates

daha fazla risk taﬂ›maktad›r. Bu birimlerde yatan hasta-

Patients in the intensive care unit (ICU) are at a higher

lara tan› ve tedavi amaçl› invaziv giriﬂimler s›k uygulan-

risk of acquiring nosocomial infections compared with

maktad›r. Ancak genel hastane veya servis spesifik in-

patients in general wards. During their ICU stay, patients

feksiyon oranlar› bu giriﬂimlerle ilgili infeksiyon oranlar›n›

are frequently exposed to invasive devices and proce-

tam olarak yans›tmamaktad›r. Ayr›ca, hastaneler aras›

dures. A hospital’s crude overall nosocomial infection

karﬂ›laﬂt›rmalarda bu oranlar›n kullan›lmas› önerilme-

rate or ward-specific overall infection rates provides no

mektedir. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi YBÜ’lerinde

means of adjustment for patients extrinsic risks, such

yatan hastalarda Ocak 2002 tarihinden bu yana invaziv

as invasive medical interventions that could lead to in-

alet kullan›m oranlar› ve alet iliﬂkili infeksiyon oranlar›

fection. Therefore, crude nosocomial infections should

kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada hastanemiz

not used for interhospital comparison. So that, we used

YBÜ’lerinde Ocak 2002-Aral›k 2002 tarihleri aras›nda

device utilization ratios and device-associated infection

geliﬂen hastane infeksiyonlar›, alet kullan›m ve alet iliﬂki-

rates in our hospital’s ICUs from January 2002. In this

li infeksiyon oranlar›, etkenler ve antibiyotik duyarl›l›klar›

study, we prospectively investigated nosocomial infecti-

prospektif olarak incelendi. Çal›ﬂmaya al›nan 2878 has-

ons, device utilization ratios and device-associated in-

tan›n 256’s›nda 393 infeksiyon belirlendi. En s›k görülen

fection rates, isolated agents and their antimicrobial

infeksiyon türü kan dolaﬂ›m› infeksiyonu (%31.3) idi. En

susceptibilities in the ICUs of our hospital between Ja-

s›k izole edilen etkenler Pseudomonas spp. (%26.8),

nuary 2002-December 2002. A total of 393 nosocomial

Acinetobacter spp. (%12.2) ve Candida spp. (%11.3)

infections were detected in 256 of 2878 patients. The

olarak saptand›. YBÜ’de 1000 alet gününe göre üriner

most common infection type was bloodstream infection
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(31.3%). Pseudomonas spp. (26.8%), Acinetobacter
spp. (12.2%) and Candida spp. (11.3%) were the most
commonly isolated microorganisms. Catheter-associated urinary tract infection rates were between 1.8-14.3,
ventilator-associated pneumonia rates were between
11.6-26.4, central line-associated bloodstream infection
rates were between 2.5-10.9. Device-associated, device-day infection rates appear to perform better for intra
and interhospital comparison than overall infection rates because they at least partially control for the effects
of average length of stay and device use.
Key Words: Nosocomial Infections, Device Utilization Ratio, Device-Associated Infection Rate.
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payda ise; o risk faktörüyle karﬂ›laﬂma say›s›n›n
bir ölçümü olmal›d›r (4).
Bütün bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda hastanemizde, hastane infeksiyonlar› sürveyans sisteminde 2002
y›l›ndan itibaren 1000 hasta gününe göre genel
hastane infeksiyonu oranlar›, alet gününe göre
hesaplanan alet iliﬂkili infeksiyon oranlar› ve
alet kullan›m oranlar› kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmada, hastanemiz YBÜ’lerinde yürüttü¤ümüz sürveyans verilerinin ve kullanmaya baﬂlad›¤›m›z yeni oranlar›n sonuçlar›n›n sunulmas›
amaçlanm›ﬂt›r.
MATERYAL ve METOD

G‹R‹ﬁ
Hastane infeksiyonlar› genel olarak hastanede yatan hastalar›n %5-10’unda meydana gelmektedir. Yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ), hastane
infeksiyonlar› aç›s›ndan en riskli bölümler aras›nda yer almakta ve tüm hastane infeksiyonlar›n›n yaklaﬂ›k %20-25’inin bu ünitelerde geliﬂti¤i
bildirilmektedir (1). YBÜ’lerde yatan hastalar›n
daha a¤›r seyirli olmalar›, invaziv giriﬂimlerin s›k
uygulanmas›, hastalar›n beslenme ﬂekli, personelin hastalarla s›k temas›, geniﬂ spektrumlu antibiyotiklerin yayg›n kullan›m› bu ünitelerde
hastane infeksiyonlar›ndaki yüksekli¤i aç›klayan
nedenler aras›nda yer almaktad›r (2).
Hastanelerde, hastane infeksiyonlar› verilerinin elde edilmesi etkin bir sürveyans yap›lmas›yla mümkündür. Sürveyans; gerekli sa¤l›k verilerinin sürekli ve sistematik olarak toplanmas›,
tablolaﬂt›r›lmas›, analizi, yorumlanmas› ve bu
bilgilere gereksinim duyanlara veri da¤›l›mlar›n›n bildirilmesi olarak tan›mlanmaktad›r (3). Sürveyans sistemiyle infeksiyon oranlar›, bölgelere
göre da¤›l›m›, risk faktörleri, hasta prognozu, nozokomiyal patojenler ve antimikrobiyal direnç
e¤ilimi saptanmaktad›r. Ayr›ca bu veriler, hastanelerin kendi önleme ve kontrol çabalar›n› incelemek için kullanabilecekleri karﬂ›laﬂt›rmal›
oranlar› sa¤lamaktad›r. Ancak genel hastane veya servis spesifik ya da bölge spesifik infeksiyon
oranlar› hesaplan›rken intrensek ve ekstrensek
risk faktörleri hesaba kat›lmad›¤› için, bu oranlar›n, hastaneler aras› karﬂ›laﬂt›rmalarda kullan›lmas› önerilmemektedir. Bu nedenle hastaneler
aras› infeksiyon oranlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›labilmesi
için pay; yayg›n bir risk faktörüyle karﬂ›laﬂan hastalarda meydana gelen infeksiyonlar›n say›s›,
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Bu çal›ﬂmada, Ocak 2002-Aral›k 2002 tarihleri
aras›nda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi YBÜ’lerine yat›r›larak takip ve tedavi edilen hastalarda
geliﬂen hastane infeksiyonlar› prospektif olarak
izlendi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 700 yatakl› bir hastane olup, hastanemizde sekiz ve
onalt› yatakl› iki ayr› reanimasyon ünitesi, sekiz
yatakl› gö¤üs cerrahisi, sekiz yatakl› kalp-damar
cerrahisi, yedi yatakl› koroner, dört yatakl› dahiliye ve oniki yatakl› yenido¤an olmak üzere toplam 63 yatakl› yedi ayr› YBÜ bulunmaktad›r. Bu
çal›ﬂmaya yenido¤an ünitesi dahil edilmedi.
Hastalar düzenli olarak her gün infeksiyon kontrol hemﬂiresi taraf›ndan ziyaret edilerek hastane
infeksiyonu geliﬂen hastalar tespit edildi. Bu
bulgulara ek olarak klinik mikrobiyoloji laboratuvar›ndan günlük olarak elde edilen veriler de¤erlendirildi. Hastane infeksiyonu tan›s› “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”
1988 ve 1992 kriterlerine göre konuldu (5,6). Hastane infeksiyonu tan›s› alan hastalara ait demografik, klinik ve mikrobiyolojik veriler her hasta
için ayr› ayr› olmak üzere hasta takip kartlar›na
kaydedildi.
Hastalardan izole edilen mikroorganizmalar›n tan›mlanmas› ve antibiyotik duyarl›l›k testleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvar›’nda yap›ld›. Mikroorganizma tan›mlanmas›nda konvansiyonel testlerin yan› s›ra API yöntemi kullan›ld›, antibiyotik duyarl›l›klar› disk difüzyon (Kirby-Bauer) yöntemiyle
belirlendi. Metisilin direnci ve nonfermantatif
basillerde karbapenem direnci E-test yöntemiyle saptand›.
YBÜ’lerde genel nozokomiyal infeksiyon
oranlar› 1000 hasta gününe göre hesapland›.
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Hasta günü say›s›, ayr›ca alet kullan›m oran› ve
alet iliﬂkili infeksiyon oranlar›n›n hesaplanmas›nda gerekli olan alet günü say›s› “National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS)” sisteminde bu amaçla haz›rlanm›ﬂ olan standart bir
form kullan›larak elde edildi. Bu forma her gün
ilgili YBÜ’de yatmakta olan ve invaziv alet kullanan hastalar›n say›lar› kaydedildi. “1000 hasta
gününe göre genel nozokomiyal infeksiyon oran›= (tüm bölgelerdeki nozokomiyal infeksiyonlar›n say›s›/hasta günü say›s›) X 1000” formülüne
göre hesapland›. Her alet için ayr› ayr› ventilatör
günü, santral kateter günü ve üriner kateter günü
kullan›larak alet kullan›m oran› ve alet gününe
göre alet iliﬂkili infeksiyon oranlar› önerilen formüller kullan›larak hesapland› (4).

En s›k görülen hastane infeksiyonu kan dolaﬂ›m› infeksiyonu (KD‹, %31.3) idi, bunu nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlar› (ÜS‹) izliyordu.
Tüm YBÜ’lerde geliﬂen infeksiyonlar›n da¤›l›m›
Tablo 2’de gösterilmiﬂtir.

Ayr›ca, kaydedilen verilerle YBÜ’lerde infeksiyonlar›n da¤›l›m›, etkenler, etkenlerin infeksiyonlara da¤›l›m› ve antibiyotik duyarl›l›klar› analiz edildi.

Hastane infeksiyonu etkeni olan gram-pozitif
mikroorganizmalar›n antibiyotik duyarl›l›klar› incelendi¤inde, stafilokoklar›n %74.2’sinin metisi-

YBÜ’lerde hastane infeksiyonu etkeni olarak
izole edilen etkenler de¤erlendirildi¤inde
%65.1’inin gram-negatif bakteriler oldu¤u görüldü (Tablo 3). Etkenler aras›nda ilk s›ray› Pseudomonas türleri al›yordu. Hastane infeksiyonu etkenlerinin infeksiyonlara göre da¤›l›m› incelendi¤inde, KD‹’lerde en s›k stafilokoklar izole edilmiﬂti (Tablo 4). Nozokomiyal pnömonilerde ise
en s›k etken nonfermantatif gram-negatif basillerdi. Kandidalar, ÜS‹’lerde en s›k izole edilen
etkenlerdi.

Tablo 2. Hastane ‹nfeksiyonlar›n›n ‹nfeksiyon Yerine Göre Da¤›l›m›.

BULGULAR
Ocak 2002-Aral›k 2002 tarihleri aras›ndaki bir
y›ll›k süre içerisinde 2878 hasta takip edildi. Bu
hastalar›n 256’s›nda geliﬂen 393 hastane infeksiyonu ata¤› de¤erlendirildi. “1000 hasta gününe
göre genel nozokomiyal infeksiyon oran›”; reanimasyon YBÜ 1’de 34.9; reanimasyon YBÜ 2’de
46.2; dahiliye YBÜ’de 23.1; koroner YBÜ’de 7.5;
kalp damar cerrahisi YBÜ’de 8.4; gö¤üs cerrahisi
YBÜ’de 13.4 olarak saptand›. YBÜ tiplerine göre
saptanan alet iliﬂkili infeksiyon oranlar› ve alet
kullan›m oranlar› ise Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.

‹nfeksiyon

Say›

%

KD‹

123

31.3

ÜS‹

121

30.8

Pnömoni

117

29.8

CA‹

32

8.1

Toplam

393

100.0

ÜS‹: Üriner sistem infeksiyonu, KD‹: Kan dolaﬂ›m› infeksiyonu, CA‹: Cerrahi alan infeksiyonu.

Tablo 1. YBÜ Tiplerine Göre Saptanan Alet ‹liﬂkili ‹nfeksiyon Oranlar› ve Alet Kullan›m Oranlar›.
Alet ‹liﬂkili ‹nfeksiyon Oran›*

Alet Kullan›m Oran›**

YBÜ

ÜS‹

Pnömoni

KD‹

Üriner kateter

Ventilatör

Santral kateter

ReaYBÜ 1

13.7

13.8

2.6

0.95

0.61

0.81

ReaYBÜ 2

14.3

21.5

4.5

0.98

0.62

0.72

DYBÜ

10.8

11.9

2.5

0.88

0.46

0.63

KorYBÜ

4.6

11.6

10.9

0.58

0.23

0.24

GCYBÜ

1.8

26.4

2.8

0.86

0.28

0.56

KDCYBÜ

2.3

20.6

3.2

0.16

0.15

0.84

ReaYBÜ: Reanimasyon yo¤un bak›m ünitesi, DYBÜ: Dahiliye yo¤un bak›m ünitesi, GCYBÜ: Gö¤üs cerrahisi yo¤un bak›m ünitesi, KDCYBÜ: Kalp-damar cerrahisi yo¤un bak›m ünitesi, KorYBÜ: Koroner yo¤un bak›m ünitesi, ÜS‹: Üriner sistem infeksiyonu,
KD‹: Kan dolaﬂ›m› infeksiyonu.
* Alet gününe göre alet iliﬂkili infeksiyon oran›= (bir bölge için alet iliﬂkili infeksiyonun say›s›/alet günü say›s›) X 1000.
** Alet kullan›m oran›= Alet günü say›s›/hasta günü say›s›.
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line dirençli (66 stafilokok suﬂundan 24’ü metisiline dirençli Staphylococcus aureus, 25’i metisiline
dirençli koagülaz-negatif stafilokok) oldu¤u görüldü. Hastane infeksiyonu etkeni olarak ilk dört
s›rada saptanan gram-negatif bakterilerin çeﬂitli
antibiyotiklere duyarl›l›klar› Tablo 5’te gösterilmiﬂtir.

Tablo 3. Hastane ‹nfeksiyonlar›nda ‹zole Edilen
Etkenler.
Etken

Say›

%

Gram-negatif bakteriler

304

65.1

Pseudomonas spp.

125

26.8

Acinetobacter spp.

57

12.2

Escherichia coli

49

10.5

Klebsiella spp.

36

7.7

Enterobacter spp.

18

3.9

Stenotrophomonas maltophilia

10

2.1

9

1.9

Gram-pozitif bakteriler

Di¤er*

110

23.6

Enterococcus spp.

42

9.0

KNS

34

7.3

MRKNS

25

Staphylococcus aureus

32

MRSA

24

Di¤er**

2

0.4

Candida spp.

53

11.3

Toplam

467
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TARTIﬁMA
Yap›lan çal›ﬂmalarda YBÜ’lerde yatan hastalarda, hastanenin di¤er bölümlerinde yatan hastalara göre nozokomiyal infeksiyon riskinin
önemli derecede yüksek oldu¤u belirtilmektedir (7). Hastane yatak kapasitemizin artmas› nedeniyle hastane geneli sürveyans yöntemi için
kiﬂi ve zaman olanaklar›m›z s›n›rl› olmaya baﬂlam›ﬂ, dolay›s›yla daha etkili ve hedefe yönelik
olan sürveyans yöntemleri gündeme gelmiﬂtir.
Bu nedenlerle hastanemizde tüm hastane genelinde yap›lan sürveyanstan Ocak 2000 tarihinden
bu yana vazgeçilmiﬂ ve YBÜ’lerde hedefe yönelik sürveyans uygulanmas›na karar verilmiﬂtir.

6.9

Bu y›l ilk kez hesaplad›¤›m›z alet iliﬂkili infeksiyon oranlar› ve alet kullan›m oranlar› hastaneler aras› karﬂ›laﬂt›rma amac›yla de¤erlendirildi.
Ülkemizde bu verilerle ulaﬂabildi¤imiz tek çal›ﬂmada, Akdeniz ve arkadaﬂlar› taraf›ndan alet iliﬂkili infeksiyon oranlar› bildirilmiﬂ, ancak alet kullan›m oranlar›ndan bahsedilmemiﬂtir (8). Bu ça-

KNS: Koagülaz-negatif stafilokok, MRKNS: Metisiline dirençli koagülaz-negatif stafilokok, MRSA: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus.
* Proteus spp., Serratia marcescens, Alcaligenes spp.,
Citrobacter spp., Morganella morganii.
** Streptococcus spp.

Tablo 4. Hastane ‹nfeksiyonu Etkenlerinin ‹nfeksiyonlara Göre Da¤›l›m› (n).
Etken

ÜS‹

KD‹

CA‹

Pnömoni

Toplam

Pseudomonas spp.

24

21

18

62

125

Acinetobacter spp.

7

14

9

27

57

Candida spp.

41

9

2

1

53

Escherichia coli

16

16

7

10

49

Enterococcus spp.

17

21

4

-

42

Klebsiella spp.

10

9

4

13

36

KNS

1

29

4

-

34

MRKNS

1

22

2

-

25

4

16

4

8

32

3

12

3

6

24

Enterobacter spp.

4

8

3

3

18

Stenotrophomonas maltophilia

1

2

1

6

10

Staphylococcus aureus
MRSA

Di¤er
Toplam

2

2

4

3

11

127

147

60

133

467

ÜS‹: Üriner sistem infeksiyonu, KD‹: Kan dolaﬂ›m› infeksiyonu, CA‹: Cerrahi alan infeksiyonu, KNS: Koagülaz-negatif stafilokok,
MRKNS: Metisiline dirençli koagülaz-negatif stafilokok, MRSA: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus.
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Tablo 5. En S›k ‹zole Edilen Gram-Negatif Mikroorganizmalar›n Antibiyotik Duyarl›l›klar› (%).
Pseudomonas spp.
(n= 125)

Acinetobacter spp.
(n= 57)

Escherichia coli
(n= 49)

Klebsiella spp.
(n= 36)

ATM

54.4

11.2

78.8

81.3

CAZ

58.4

22.5

83.3

88.3

70

83.7

81.2

75

FEP

64.6

70.4

93.7

86.2

SAM

-

37.5

58

61.9

IPM

64.2

96.7

100

95.2

MEM

59.3

96.7

100

90.4

AN

69.1

40.3

100

90.6

NET

59.3

82.2

100

90.6

TOB

60

31

72.9

90.6

P-T

90.2

38.9

95.7

84

CIP

79

28

76.6

91.1

Antibiyotik

CFP-S

ATM: Aztreonam, CAZ: Seftazidim, CFP-S: Sefoperazon-sulbaktam, FEP: Sefepim, SAM: Sulbaktam-ampisilin, IPM: ‹mipenem,
MEM: Meropenem, AN: Amikasin, NET: Netilmisin, TOB: Tobramisin, P-T: Piperasilin-tazobaktam, CIP: Siprofloksasin.

l›ﬂmada YBÜ tiplerine göre üriner kateterle iliﬂkili infeksiyon oranlar› 3.8-11.4, KD‹ oranlar› 3.714.6 ve ventilatörle iliﬂkili pnömoni (V‹P) oranlar› 17.5-66.6 aras›nda bildirilmiﬂtir. Ancak YBÜ tipleri iki hastane aras›nda farkl› tan›mland›¤› için
dahiliye YBÜ d›ﬂ›nda oranlar› birebir karﬂ›laﬂt›rmak mümkün olmad›. Dahiliye YBÜ’leri aras›nda
alet iliﬂkili infeksiyon oranlar› aras›nda belirgin
fark vard›.
Verilerimizi NNIS sistemi 1992-2001 verileriyle ve bu konudaki di¤er yay›nlarla da karﬂ›laﬂt›rd›k (9-11). Burada da en büyük sorun YBÜ tiplerini birebir eﬂleﬂtirme s›ras›nda yaﬂand›. NNIS
sisteminde ayr› ayr› verileri sunulan yan›k, travma, beyin cerrahisi gibi üniteler bizim hastanemizde reanimasyon ünitesi bünyesinde yer al›yordu. Bu nedenle hastanemiz YBÜ’leri en uygun görünen YBÜ tipleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›. Verilerimizin NNIS 1992-2001 verileriyle karﬂ›laﬂt›r›lmas› sonucunda, reanimasyon YBÜ 1’de üriner
kateter, santral kateter ve mekanik ventilatör
kullan›m oranlar›n›n, ayr›ca üriner kateter iliﬂkili
ÜS‹ ve V‹P oranlar›n›n hastanemizde daha yüksek oldu¤unu gördük. Reanimasyon YBÜ 2’de
üriner kateter kullan›m› ve üriner kateter iliﬂkili
ÜS‹ oran› hastanemizde daha yüksekti, santral
kateter ve mekanik ventilatör kullan›m oranlar›,
santral kateter iliﬂkili KD‹ ve V‹P oranlar› ortala-
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mayla ayn›yd›. Dahiliye YBÜ’de üriner kateter
iliﬂkili ÜS‹ ve üriner kateter kullan›m oran› çok
yüksekti, buna karﬂ›n di¤er alet iliﬂkili infeksiyon
oranlar› ve alet kullan›m oranlar› ortalamaya yak›nd›. Koroner YBÜ’de ise; santral kateter kullan›m oran› ortalamayla ayn› olmas›na karﬂ›n santral kateter iliﬂkili KD‹ oran› çok yüksekti, di¤er
alet iliﬂkili infeksiyon oranlar› ve alet kullan›m
oranlar› ortalamayla ayn›yd›. Cerrahi yo¤un bak›mlardan kalp-damar cerrahisi YBÜ’de santral
kateter iliﬂkili KD‹ oran› ortalamaya yak›n saptand›, üriner kateter kullan›m oran› belirgin yüksek olmas›na karﬂ›n, üriner kateter iliﬂkili ÜS‹
oran› ortalamaya yak›nd›. Mekanik ventilatör
kullan›m oran› ve V‹P oran› ise 90. pörsentilin
üzerindeydi. Gö¤üs cerrahisi YBÜ’de üriner kateter kullan›m oran› ve üriner kateter iliﬂkili ÜS‹
oran› ortalamaya yak›n, santral kateter kullan›m
oran› çok düﬂük olmas›na karﬂ›n santral kateter
iliﬂkili KD‹ oran› ortalamayla ayn› saptand›, ventilatör kullan›m oran› belirgin düﬂüktü ancak V‹P
oran› çok yüksek bulundu.
Bütün bu verileri yorumlad›¤›m›zda; NNIS
sisteminde, infeksiyon ve alet kullan›m oran› 90.
pörsentilin üzerinde ise bunun s›rad›ﬂ› bir yükseklik oldu¤u ve bu yüksekli¤in bir sorunu gösteriyor olabilece¤i belirtilmektedir (9). Bu durumda reanimasyon YBÜ 1, 2 ve dahiliye YBÜ’le-
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rinde üriner kateter kullan›m oranlar› ve üriner
kateter iliﬂkili ÜS‹ oranlar›n›n, kalp-damar cerrahisi YBÜ’de ventilatör kullan›m oran› ve V‹P oran›n›n çok yüksek olmas›n›n iliﬂkili olabilece¤i
nedenleri de¤erlendirerek infeksiyon kontrol çabalar›m›z› bu yöne yo¤unlaﬂt›rd›k. Bunun için reanimasyon YBÜ 1 ve 2’de, dahiliye YBÜ’de üriner
kateter kullan›m›n›n azalt›lmas› ve kullan›m süresinin s›n›rland›r›lmas›n› hedefledik. Ayn› ﬂekilde kalp-damar cerrahisi YBÜ’de ventilatör kullan›lan hastalarda ventilatöre ba¤lama süresinin
k›salt›lmas› yönünde çabalar›m›z› artt›rd›k. NNIS
sisteminde oran 10. pörsentilin alt›nda ise infeksiyon oran›nda s›rad›ﬂ› bir düﬂüklük söz konusu
oldu¤u ve infeksiyonlar›n oldu¤undan daha az
rapor edilmesiyle ilgili bir problemi gösterebilece¤i belirtilmektedir (9). ‹nfeksiyon h›z›n›n 10.
pörsentilin alt›nda oldu¤u bir ünite saptamad›k,
ancak 10-25. pörsentilde tespit etti¤imiz reanimasyon YBÜ 1, 2 ve dahiliye YBÜ’deki santral kateter iliﬂkili KD‹’lerde, infeksiyonlar›n daha az
rapor edilmesiyle ilgili bir sorun olabilece¤ini
düﬂünerek kateter infeksiyonu ve kateter iliﬂkili
bakteremilerin tan› ihtimalinin artt›r›lmas› amac›yla uygun kültürlerin al›nmas›n› önerdik. Yine
NNIS sisteminde alet kullan›m oran›n›n 10. pörsentilin alt›nda bulunmas›n›n da s›rad›ﬂ› bir düﬂüklük oldu¤u ve s›k olmayan ve/veya k›sa süreli alet kullan›m›n› gösterdi¤i belirtilmektedir. Bu
ﬂekilde düﬂük alet kullan›m oranlar›n› cerrahi
YBÜ’lerde saptad›k, kalp-damar cerrahisi YBÜ’de üriner kateter kullan›m oran›, gö¤üs cerrahisi
YBÜ’de santral kateter ve ventilatör kullan›m
oran› 10. pörsentilin alt›ndayd›. Bu ünitelerin genel olarak sorunsuz hastalar›n postoperatif k›sa
süreli izlendi¤i üniteler oldu¤u, bu nedenle alet
kullan›m oranlar›n›n düﬂük kalabilece¤ini düﬂündük. Gö¤üs cerrahisi YBÜ’de dikkatimizi çeken nokta ventilatör kullan›m oran›n›n çok düﬂük
olmas›na karﬂ›n V‹P oran›n›n 90. pörsentilin üzerinde olmas›yd›. Bu hastalara ait bilgiler incelendi¤inde; hastalar›n hepsinin akci¤ere yönelik
cerrahi giriﬂim geçirdi¤ini, dolay›s›yla akci¤er kapasitelerinin çok düﬂük oldu¤unu belirledik ve
bu durumu pnömoni riskini artt›ran bir faktör
olabilece¤i yönünde yorumlad›k. Benzer ﬂekilde, Velasco ve arkadaﬂlar› da çal›ﬂmalar›nda,
alet iliﬂkili infeksiyonlarda saptad›klar› yüksek
oranlar›n altta yatan hastal›¤›n ciddiyeti ve invaziv giriﬂimlerin uygulanmas›yla ilgili oldu¤unu
göstermiﬂlerdir (10).
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YBÜ’lerde saptad›¤›m›z infeksiyonlar›n da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda, oranlar birbirine çok yak›n
olmakla beraber ilk s›rada KD‹ (%31.3) geliyordu.
Bunu ÜS‹ (%30.8) ve pnömoniler (%29.8) takip
ediyordu. Hastanemiz YBÜ’lerinde önceki y›llarda ise en s›k rastlanan hastane infeksiyonu nozokomiyal pnömonilerdi (12). Sonuçlar›m›z,
YBÜ’lerde en s›k görülen infeksiyonun KD‹ oldu¤unu bildiren yay›nlarla uyumluydu (13,14).
Merkezimizde YBÜ’lerde geliﬂen hastane infeksiyonlar›nda etken olarak izole edilen mikroorganizmalar›n %65.1’i gram-negatif bakterilerdi.
Etkenlerin ilk iki s›ras›nda nonfermantatif gramnegatif basiller; Pseudomonas ve Acinetobacter türleri bulunmaktayd› ve bu etkenlerin büyük ço¤unlu¤u nozokomiyal pnömonilerde izole edilmiﬂti.
Bu bulgular ülkemizden ve yurtd›ﬂ›ndan bildirilen oranlarla uyumluydu (15-18). Fridkin taraf›ndan Amerika Birleﬂik Devletleri’nde yap›lan bir
çal›ﬂmada, V‹P’in büyük oranda gram-negatif
bakteriler (%69) taraf›ndan oluﬂturuldu¤u ve en
s›k izole edilen etkenin ise Pseudomonas aeruginosa oldu¤u belirtilmektedir (18). Yine bu çal›ﬂmada ÜS‹’nin ikinci s›kl›kta saptanan hastane infeksiyonu oldu¤u belirtilmiﬂ, neden olan etkenler
aras›nda ilk s›rada P. aeruginosa oldu¤u, bunu
Candida albicans ve Enterococcus spp.’nin izledi¤i
bildirilmiﬂtir. Bizim hastanemizde ÜS‹ geliﬂen
hastalarda Candida (%32.3) ve Pseudomonas (%18.9)
türleri en s›k izole edilen etkenler olmuﬂlard›r.
YBÜ’lerimizde hastane infeksiyonu etkeni
olarak ilk dört s›rada izole edilen gram-negatif
bakterilerin antibiyogramlar› de¤erlendirildi¤inde, antibiyotiklere direnç oranlar›n›n yüksek oldu¤u saptand›. Ampirik tedavide seçilecek olan
en etkin antibiyoti¤in etkene göre büyük fark
gösterdi¤i belirlendi. Pseudomonas türleri için en
etkin antibiyotik piperasilin-tazobaktam (%90.2)
iken, Acinetobacter türleri için ayn› antibiyoti¤in
etkinli¤i oldukça düﬂük (%38.9) kal›yordu. Benzer ﬂekilde karbapenemlerin de etkinlik yüzdesi
etkene göre belirgin de¤iﬂiklik gösteriyordu. Bu
bulgular her merkezin kendi hastane infeksiyon
etkenlerini ve antibiyotik duyarl›l›klar›n› belirlemesi gerekti¤ini bir kez daha vurgulamakta, ampirik tedavi seçeneklerinin her merkez için farkl›
olaca¤› gerçe¤ini hat›rlatmaktad›r.
Hastane genelinde sürveyans yöntemini kullanarak farkl› özelliklere sahip hastaneler aras›nda sa¤l›kl› bir karﬂ›laﬂt›rma yapmak mümkün de¤ildir. Tüm ulusal sürveyans sistemlerinin en
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önemli amaçlar›ndan biri etkin ve efektif bir veri toplanmas› ve bu verilerin önleme-kontrol çal›ﬂmalar›na yön gösterecek ﬂekilde karﬂ›laﬂt›rma
amac›yla kullan›lmas›d›r. Bu amaca ulaﬂmak için
en çok tercih edilen yöntemlerden biri YBÜ’lerde invaziv araç kullan›m› ile iliﬂkili hastane infeksiyonlar›n›n sürveyans›d›r (7). Bu sürveyans
tipinin ulusal verilerimizin elde edilmesi s›ras›nda kullan›lmas›n›n yayg›nlaﬂmas›, ülkemizin hastaneleri aras› verilerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›n› daha
sa¤l›kl› hale getirece¤i ve buna ba¤l› olarak infeksiyon önleme-kontrol çabalar›n› daha etkin
k›laca¤› kan›s›nday›z.
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